Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa
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XII. Hagyományőrző disznótoros farsang

2020. február – 209. lapszám

Szélyes Nagy Gerzson

Télidőben
Télidőben, karácsonykor
nem csattog a villámostor,
Hó hullong, szitál a dara,
Ének száll, angyalok kara.
Kicsi csillag a távolban,
Fenyő csillog a szobában.
Rajta a sok fényes dísz:
Adventi csodát visz.
Kicsi lábak mennek sorban, záporzó,
havas hóban az éjféli szentmisére.
Kis Jézusunk születéseZeng az ének egyre szebben,
Örülj lélek békességnek!
Csilingelnek kicsi szánok,
Jönnek a Háromkirályok.

2020. február 8-án gyönyörű időben tizenkettedik alkalommal került megszervezésre a
farsangi hagyományőrző disznótoros vetélkedő 14 versenycsapat részvételével. Az eseményen jelen voltak: Bíró Barna Botond, az esemény fővédnöke és az RMDSz udvarhelyszéki
elnöke, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Antal Lóránt, RMDSz-szenátor,
Sebestyén Csaba-István, RMDSz képviselő, a
Pipacsok Néptáncegyüttes, Mákvirágok Néptáncegyüttes, Vadrózsák Néptáncegyüttes,
Forgórózsák Néptáncegyüttes, Lelkes zenekar,
Heveder zenekar és természetesen a megjelent
nagyszámú közönség és érdeklődő.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az
esemény megszervezésében részt vettek vagy
támogatták annak megszervezését, köszönet
mindenkinek, aki kijött a rendezvényre!

Támogatóink voltak:
- Székelykeresztúr Város Önkormányzata
- Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési
Egyesülete
- Magyarország Kormánya - Bethlen Gábor
Alapkezelő
- Petőfi Sándor Művelődési és Kutatási Egyesület
- Székelykeresztúri Kistérség Szövetség
- Vox-Fm Rádió
- Print Decor Group Kft.
- Régió Rádió
- Szinker Kft.
- Poem Design Kft.
- Amigo Intercost Kft.
- KTS Stone Kft.
- Nagyküküllő Tejszövetkezet
Köszönet a támogatásért!

Beszámoló a februári tanácsülésről
2020. február 20-án a helyi önkormányzat
rendes havi ülésére, amelyen harminc napirendben kellett a testületnek döntést hozni.
Miután elfogadtuk a szintén maratoni januári ülés jegyzőkönyvét, a második pont a városi rendőrség 2019-es évi beszámolójának
az elfogadása volt. Ezzel kapcsolatban azt
állapítottuk meg, hogy viszonyítva a térség
nagyobb lakosságszámmal rendelkező városaihoz, településeihez, Székelykeresztúron sokkal nagyobb a közbiztonság. Vannak kivételes
esetek, amikor probléma adódik, de ezeknek
a száma elenyésző a szomszédos települések-

hez, Székelyudvarhelyhez vagy Segesvárhoz
viszonyítva. Sajnálattal nyugtáztuk, hogy az új
rendőrparancsnok nem ért el az ülésre, és a
leköszönő nem vett részt. Mi szerettük volna,
ha az új, beköszönő rendőrparancsnok – mivel
február 1-jén váltás volt a rendőrség élén – eljött volna, de biztosan objektív okok akadályozták ebben. Hármas napirendnél elfogadtuk
a város 2020-as évi költségvetését. A helyi
költségvetés talán a legfontosabb határozata
a helyi önkormányzatnak, ez alapján végezzük a kiadások és bevételek kezelését. Ennek
alapján vesszük be a helyi adókat, ez alapján

fogadjuk el az országos és megyei költségvetésből leosztott pénzeket, illetve ennek alapján
végzünk olyan kiadásokat, amelyek szükségesek a város működéséhez, a különböző munkálatok elvégzéséhez. Erről a költségvetésről
egy kicsit részletesebben is kell beszélni, mert
egy évre meghatározza azokat a munkálatokat, amelyekre számíthat a lakosság. Nagy általánosságban azt mondhatom, hogy az előző
évekhez hasonlóan folytatódik azoknak a munkálatoknak a sorozata, amely már megszokott:
az utcák felújítása, a lakónegyedi járdák felújítása, de a Betfalváig folytatodó járda és bicikliút is bele van foglalva.
folytatás az 2. oldalon...
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ÖNKORMÁNY Z AT
Beszámoló a februári tanácsülésről
Nem feledkeztünk meg a sóskúti második
lépésről sem. Az első lépés az elmúlt időszak
ígéreteihez híven az volt, hogy rendbetettük a
diákszállót. Ez a szálló diákszálló néven nyert
pályázati pénzt, és úgy is fog működni, amikor
eljön az ideje, de meg vagyok győződve, hogy a
nagyobb kihasználtság és a költségek fedezése
érdekében nem biztos, hogy csak diákszállóként
működhet, lehet, hogy elfogadható áron más típusú vendégeket is tud fogadni, akkor az mindenkinek a hasznára lesz.
Második lépés a sóskúti területrendezés,
amelyre már az előző gyűlésen elfogadtuk a befektetések listáját, és oda egy jelentős összeget
különítettünk el, 2 millió lejt. Ez tartalmazza egy
új szabadtéri fedett színpad kialakítását, valamint a régi fürdő helyén lévő terület rendezését, parkírozók kialakítását, játszótér beépítését.
Természetesen, amit mindenki a legjobban vár,
a sóskúti fürdő, az még nem került napirendre,
az eddigi ígéretünk és elvárásunk szellemében.
Természetesen nekünk is vannak elvárásaink,
elsősorban magunkkal szemben, de az embereknek még több van, ők a mindenkori városvezetést
kontroll alatt kell tartsák, akár szavazataik, akár
ígéreteik számbavétele által. Mindenki a harmadik lépést várja a legjobban, és meg vagyok győződve, hogy ha most idén a második lépés meg
lesz, akkor következhet a harmadik, amelyre még
mindig nem látjuk azt a 4-5 milliónyi euró nagyságrendű pénzforrást, amely szükséges a fürdő
megépítésére, de szerintem ez is meglesz.
Ezen kívül folytatódnak az iskolákban elkezdett munkálatok, felújítások, illetve a befektetések, tervezések, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy akár egy következő európai uniós ciklusra
is legyünk felkészülve a tervek szempontjából.
26 millió lej nagyságrendű a város költségvetése, ebben benne van a tavalyi évről megspó-

SZÉKELYKERESZTÚR
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
HATÁROZATAI
16/2020-as HATÁROZAT a város 2020-as évi
helyi költségvetés elfogadásáról.
17/2020-as HATÁROZAT a Polgármesteri Hivatal, a Molnár István Múzeum és a Városi
Könyvtár szervezeti felépítésének és munkaköri összetételének elfogadásáról.
18/2020-as HATÁROZAT a városi főjegyző
2019-es évi tevékenységének értékelő bizottságában részt vevő tanácsosok nevesítéséről.
19/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program elfogadásáról.
20/2020-as HATÁROZAT a Kulturális tevékenységek és programok támogatása Székelykeresztúron program keretében leadandó pályázatok elbíráló bizottságának elfogadásáról.
21/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi Ifjúsági és felekezeti tevékenységek támogatása
Székelykeresztúron program elfogadásáról.

folytatás az 1. oldalról...

rolt 5,7 millió lej takarékossági pénz, és benne
van még egy-két olyan állami forrásból leosztott
költségvetés is, amelyre a tavaly nem számíthattunk, és ezáltal azt hiszem, előnyösebb helyzetben vagyunk az előző évekhez viszonyítva.
Folytatjuk a kis mellékutcák, illetve zsákutcák felújítását, legalább hét ilyen van, amelyre tervünk is van, ezek felújítására 1 millió lejt
javasoltunk. Szeretnénk, ha olyan országos,
akár kormányprogramba be tudnánk valamely
utca felújítását illeszteni, amely lehetővé tenné,
hogy ne a saját pénzünket költsük utcafelújításra, hanem inkább bevont forrásból végezzük
ezeket a munkálatokat.
A költségvetésben benne van a hivatali alkalmazottak bérköltsége, a beteggondozók javadalmazása, valamint azok a szociális esetek, pl.
rokkantsági járulékok, amelyek a 26 millióból
kb. 7 millió lejt tesznek ki.
Tehát a költségvetés szempontjából nem állunk rosszul, de az elkövetkező időszakban egy
részletesebb képes beszámolóval is mind a tervek, mind a megvalósításainkat tekintve minden családhoz el fogunk jutni, és majd részletesen mindenki tudomást szerezhet arról, hogy
mi van készülőben, melyek a terveink, nemcsak
a 2020-as évre, de akár hosszabb időszakra is,
mert nemcsak egy évre terveztünk eddig sem,
és ha lesz támogatottság, akkor ezúttal is minimum 4 évre tervezünk.
Az iskolák működésére és fenntartására,
munkálatok elvégzésére az előző évhez viszonyítva 90 ezer lejjel többet adunk. Pályázatra
civil szervezeteknek, sportegyesületeknek,
egyházaknak és kulturális egyesületeknek
ugyancsak 300 ezer lejt adunk, amely az előző
évhez viszonyítva 40 ezer lejjel több.
A négyes napirendi pont alatt elfogadtuk az
önkormányzat szerkezeti felépítését, valamint
22/2020-as HATÁROZAT a 2020-as évi
sport-támogatások program elfogadásáról.
23/2020-as HATÁROZAT az RDE HARGHITA
Kft. által a 2020-as évre fizetendő haszonbér
összegének elfogadásáról.
24/2020-as HATÁROZAT az AQUASERV Rt.
által a 2020-as évre fizetendő haszonbér ös�szegének elfogadásáról.
25/2020-as HATÁROZAT egy közterület ideiglenes használatának jóváhagyásáról.
26/2020-as HATÁROZAT egy ANL által épített lakás eladásáról.
27/2020-as HATÁROZAT két ANL által épített
lakás elcserélésének jóváhagyásáról.
28/2020-as HATÁROZAT egy terület bérleti
szerződésének meghosszabbításáról.
29/2020-as HATÁROZAT a Nyugdíjasok Önsegélyező Pénztárának adandó adókedvezmény elfogadásáról.
30/2020-as HATÁROZAT a Kádár Péternek
adandó adókedvezmény elfogadásáról.
31/2020-as HATÁROZAT a Fehérlófia Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról.
32/2020-as HATÁROZAT a A Kolping család
Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról.
33/2020-as HATÁROZAT a CJD Domus Alapítványnak adandó adókedvezmény elfogadásáról.

az önkormányzati dolgozók bértábláját, amely
tartalmazza mindenki bruttó fizetését.
A városi főjegyző kiértékelő bizottságába elfogadtuk az önkormányzat részéről két tanácsos személyét, Simó Béla és Kántor István tanácsos urakat.
Hatos napirendi pont alatt elfogadtuk a 2020as kulturális programok szabályzatát, keretös�szegét és a hetes napirend alatt a bizottságot,
amely ki fogja értékelni a nyertes pályázatokat.
A nyolcas napirend alatt hasonlóképpen az
ifjúsági programok szabályzatát, a kiadásokat,
és a pályázatok leadásának határidejét, kilences napirendnél ugyanígy a sport programokra
vonatkozó tételeket fogadtuk el, amelyek szükségesek ahhoz, hogy minél előbb kiírhassuk és
a hivatalos közlönyben meghirdethessük ezeket
a pályázatokat.
A tizes napirendi pontnál az RDE Hargita köztisztasági és szemét elszállító cégnek a haszonbérét fogadtuk el 2020-ra, ez 8 907 lej, az előző
évhez viszonyítva az inflációval növeltük meg.
A tizenegyes napirendnél a helyi AQUASERV
2020-as haszonbérét fogadtuk el, ez 389 ezer
lej, ami indirekt módon megy is vissza a Maros
megyei tanácshoz, és annak a hitelnek a fedezését jelenti, amelyből a városi vízhálózat ezelőtt több mint 10 évvel felújítódott.
A Sóskúton egy négyzetméter területet az
Electricának adunk oda és 480 métert ideiglenes használatra. A sóskúti diákszállónak az
energia igényei nagyobbak, mint amit a jelenlegi hálózat megbír, ezért az utolsó trafótól,
amely a Derzsi villa környékén van, tehát az
erdő előtt, a póznáról új vezetéket kell 480 méteren keresztül vezetni. A terv szerint a földben
lesz vezetve, és hogy ez a munkálat elinduljon,
szükséges a tanácshatározat a terület használatára vonatkozóan. Gyakorlatilag ez volt az
akadálya annak, hogy a tavaly nem adhattuk át
a diákszállót, amely 99%-ban készen van, hogy
a beszerelt eszközök – lift, kazán, egyebek –
működését nem lehetett kipróbálni.
34/2020-as HATÁROZAT a Keresztény Ifjak
Együttélés Egyesületnek adandó adókedvezmény elfogadásáról.
35/2020-as HATÁROZAT a város vagyonának 2019-es évi leltárának és egyes alapeszközök, illetve leltári tárgyak leírásának elfogadásáról.
36/2020-as HATÁROZAT a 2019-es évi helyi
költségvetés végrehajtásának elfogadásáról.
37/2020-as HATÁROZAT a Helyi Tanács
szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
38/2020-as HATÁROZAT a hóeltakarítási, az utak fagyban való működtetésének
fenntartására vonatkozó közszolgáltatás
szabályzatának és megvalósítási leírásának
elfogadásáról.
39/2020-as HATÁROZAT a közvilágítási
közszolgáltatás szabályzatának és megvalósítási leírásának elfogadásáról.
40/2020-as HATÁROZAT a város övezetében végzendő fertőtlenítési közszolgáltatás
szabályzatának elfogadásáról.
41/2020-as HATÁROZAT a 15/2009-es számú szerződés második számú mellékletének
elfogadásáról.
Székelykeresztúr, 2020. február 20.
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ÖNKORMÁNY Z AT
Az építkezési felügyelet ezért nem engedi
átadni az épületet. Annak ellenére, hogy ezt a
nem kis összeget is mi fizetjük, mégis akadozik a folyamat. Reméljük, hogy az Elecricánál
is felgyorsulnak az események, és hamarosan
lefektetik a vezetéket.
A tizenhármas napirendnél a Villám Fulger és
az Erdélyi Tűzoltó Egyesületnek a tevékenységi
beszámolóját fogadtuk el az elmúlt esztendőre.
Szali Mózes úr által vezetett egyesületekről van
szó, amelyekkel jó kapcsolatot és partnerségi viszonyt ápolunk, és évről évre támogatjuk a tevékelységüket, mert olyan szervezetekről van szó,
amelyek kiegészítik a helyi egyesületek, akár
a helyi tűzoltó egységnek a működését és sok
esetben, legyen akár a mi szégyenükre mondva,
előttünk ott vannak akár katasztrófáknál, akár
autóbaleseteknél, tűzeseteknél, vannak olyan
esetek, hogy tényleg őket hamarabb hívják, de
az egészséges versenyzés biztos, hogy mindenkinek jót tesz – akár a politikusoknak is – és azt
hiszem, jó ha egy korrekt együttműködés van
ezekkel a civil szervezetekkel. Én úgy érzem,
hogy az van, remélem, hogy az önkéntes tűzoltó
egységnek a tagjai is, vezetői is így érzik.
Tizenöt, tizenhatos napirendnél két ANL-s
tömbházlakás eladásáról, illetve elcseréléséről
döntöttünk.
Tizenhetes napirendnél egy terület éves
bérletét hosszabbítottuk meg a Kossuth Lajos
negyedben, a 18-23-as napirendek helyi adókedvezményeket hagynak jóvá, olyan egyesületeknek, amelyek közhasznú, szociális tevékenységet fejtenek ki. A Keresztény Egyesület, amely
a pléhkantinnál működik, a Kolping család, a
Domus Egyesület, a Fehérlófia, a Nyugdíjasok
Klubja kértek adókedvezményt, és van, akinek
megadtuk 100%ban, és van, akinél olyan arány-

HOTĂRÂRILE
CONSILIULUI LOCAL
AL ORAŞULUI
CRISTURU SECUIESC
HOTĂRÂREA nr. 16/2020 privind aprobarea
bugetului local al oraşului pe anul 2020.
HOTĂRÂREA nr. 17/2020 privind aprobarea
organigramei, statului de personal, statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului, a Muzeului „Molnár István”, a Bibliotecii orăşeneşti şi a aparatului propriu al
Consiliului Local.
HOTĂRÂREA nr. 18/2020 privind nominalizarea de către Consiliul Local a persoanelor
care vor avea calitatea de evaluator al secretarului general.
HOTĂRÂREA nr. 19/2020 privind aprobarea
„Programului anual de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul
2020”.
HOTĂRÂREA nr. 20/2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de selecţie privind
programele, proiectele şi acţiunile culturale
pe anul 2020.
HOTĂRÂREA nr. 21/2020 privind aprobarea
„Programului anual de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor de tineret şi religioase pe anul 2020”.
HOTĂRÂREA nr. 22/2020 privind aprobarea

ban, mint amekkora a karitatív tevékenység az
épületen belül. De kért adókedvezményt Kádár
Péter, aki műemléképület tulajdonosa, és abban
az arányban, amekkora a lakófelület és nem kereskedelmi felület, abban az arányban ezt is jóváhagyta az önkormányzat.
Huszonnégyes napirendnél a város 2019-es
évi leltárát fogadtuk el, illetve a bizottságok által javasolt leltári tárgyaknak a leírását.
Huszonötös napirendnél a 2019-es költségvetés végrehajtásáról döntöttünk, huszonhatos
napirendnél elfogadtuk a helyi önkormányzat
szervezési és működési szabályzatát. Ezt évről
évre, főleg, amikor országos törvények változása kéri, a helyi szabályzatunkat mi is konszenzusba kell hozzuk ezekkel, és újra kell tárgyaljuk. Ez most meg is történt.
A hóeltakarítás szabályzatát fogadtuk el.
Az országos szakhatóság (Agenţia Naţională
de Reglementare în Gospodăria Comunală),
amely a helyi közigazgatási kommunális ügyekkel foglakozik, és ide tartozik a közvilágítás, a
víz, kanális, fűtés, szemét, hóeltakarítás, rovar- és rágcsálóirtás – ellenőrzést tett tavaly
októberben, és bizonyos házi feladatokat adott
ki, különböző működési szabályzatokat kellett
elfogadni, huszonhetes napirendnél a hóeltakarításra vonatkozó szabályzatot, huszonnyolcasnál a közvilágításra vonatkozót fogadtuk
el. Nem minden esetben értjük ezek logikáját,
de ha így írja elő az országos szabályzat, akkor ehhez kell igazodnunk. Huszonkilencesnél a
rágcsálók és rovarok irtására vonatkozó helyi
szabályzatot fogadtuk el. Mindenképpen megfontolandóak ezek az intézkedések, mert pl. a
tavaly mint ismeretes, Temesváron halálos baleset is volt a nem megfelelő módon végzett rovar- és rágcsálóirtás következtében.

Anyaköny vi hírek

2020.01.15. – 2020.02.15.
Születések:
Fazakas Zsolt		
Imreh-Marosi Luca
Ötvös Kevin		
Ötves Nóra		
Bokor Aliz		
Pitó Laura		
Farkas Sándor		
Larcher Áron		
Koncz Zete-Hunor
Kövecsi Dorka		
Kalusi Ervin		
Fazakas Zalán		

2020.01.06
2019.12.30
2020.01.01
2020.01.08
2020.01.17
2020.01.10
2020.01.12
2019.12.06
2020.01.23
2020.01.25
2020.01.17
2020.02.03

Házasságkötések:
2020.02.06
Árus István és Fábián Anna-Mária
2020.02.14
Fazakas Barna és Hegyi Tünde
2020.02.14
Bán Szilárd és Szalma Renáta
Elhalálozások:
Hanzi Ilona		
Szász Attila		
Györfi Erzsébet
Maksai Julianna
Györfi Károly		
Biró Erzsébet		
Kövecsi János		
Fekete László		
Koszó Jenő		
Apácai Judit		
Pál Juliana		

2020.01.16
2020.01.18
2020.01.21
2020.01.23
2020.01.25
2020.01.25
2020.01.31
2020.02.02
2020.02.03
2020.02.05
2020.02.14

folytatás az 6 oldalon...

„Programului anual de sprijinire a sportului
din oraşul Cristuru Secuiesc pe anul 2020”.
HOTĂRÂREA nr. 23/2020 privind aprobarea
nivelului de redevenţă datorată de S.C. RDE
HARGHITA S.R.L. pe anul 2020.
HOTĂRÂREA nr. 24/2020 privind aprobarea
valorii estimative a redevenţei datorată de
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Târgu Mureş
pe anul 2020.
HOTĂRÂREA nr. 25/2020 privind aprobarea
ocupării unor terenuri aflate în proprietatea
publică al oraşului pe durata executării unor
lucrări de alimentare cu energie electrică.
HOTĂRÂREA nr. 26/2020 privind aprobarea
vânzării apartamentului ANL din strada Harghitei, Bl. P0, sc. A, ap. 2.
HOTĂRÂREA nr. 27/2020 privind aprobarea
unui schimb de locuinţe ANL, situate în oraşul
Cristuru Secuiesc, str. Dávid Ferenc, Bl. 2, sc.
B ap. 4 şi 8.
HOTĂRÂREA nr. 28/2020 privind aprobarea
prelungirii contractului de închiriere încheiat
de oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 29/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impo-zitului pe clădiri a Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
HOTĂRÂREA nr. 30/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impo-zitului pe clădiri pentru
d-l Kádár Péter.
HOTĂRÂREA nr. 31/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impo-zitului pe clădiri a Asociaţiei „Fehérlófia”.
HOTĂRÂREA nr. 32/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impo-zitului pe clădiri a Asoci-

aţiei „Familia Kolping”.
HOTĂRÂREA nr. 33/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impo-zitului pe clădiri a Fundaţiei CJD Domus.
HOTĂRÂREA nr. 34/2020 privind aprobarea
scutirii la plata impo-zitului pe clădiri a Asociaţiei Creştine de Tineri Convieţuirea.
HOTĂRÂREA nr. 35/2020 privind aprobarea
inventarului bunurilor oraşului pe anul 2019 şi
a bunurilor propuse pentru casare.
HOTĂRÂREA nr. 36/2020 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local pe anul
2019.
HOTĂRÂREA nr. 37/2020 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Consiliului Local al oraşului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 38/2020 privind aprobarea
Regulamentului şi Caietului de sarcini pentru
prestarea activităţii de curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice si menţinerea in
funcţiune a acestora pe timp de polei sau de
îngheţ pentru oraşul Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 39/2020 privind aprobarea
Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public al orașului Cristuru
Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 40/2020 privind aprobarea
Regulamentului serviciului de dezinsecţie,
dezinfecţie şi deratizare efectuat pe raza orașului Cristuru Secuiesc.
HOTĂRÂREA nr. 41/2020 Privind aprobarea
anexei nr. 2 la Contractul nr. 15/2009.
Cristuru Secuiesc, 20. februarie 2020.
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Petőfi Sándor Általános Iskola

Orbán Balázs Gimnázium

DIÁKVIL ÁG
Magyar tantárgyverseny
– körzeti szakasz
Február elsején volt a magyar tantárgyverseny körzeti szakasza, melynek ebben az
évben iskolánk adott helyet. Idén a szokásosnál valamivel kevesebb diák jelentkezett
a versenyre. Iskolánkat a következő tanulók
képviselték: Szilveszter Botond (5. osztály),
Moldován-Szeredai Lilla, Zsidó Bence (6. osztály), Kendi Csenge-Napsugár, Palencsár Mihály (7. osztály), Faluvégi Eszter, Nagy Anett
(8. osztály). Mindannyian jól teljesítettek,
négyen azonban továbbjutottak a megyeire:
Szilveszter Botond (2. helyezés), Zsidó Bence
(1. helyezés), Kendi Csenge (3. helyezés) és
Faluvégi Eszter (1. helyezés).
Minden résztvevőnek gratulálunk, a továbbjutóknak sok sikert kívánunk!
Játékos iskolaudvar
Év vége felé közeledve sikerült elérnie a

Diáktanácsnak rég áhított célját: kiszínezni,
játéktérré alakítani az iskolát körülvevő területeket. Aszfaltra festett ugróiskola, labirintus, lábnyomok, betonra rajzolt nagyméretű
társasjátékok színesítik december közepétől
az iskolaudvart.
Jóleső érzéssel tapasztaltuk, hogy az iskola kisebb diákjai: az elemi osztályosok,
illetve az V-VIII. osztályok diákjai örömmel fogadták a számukra kialakított játékteret, és azonnal birtokba vették azt.
Ezáltal szüneteik kellemesebben, sőt, hasznosabban telnek, hiszen a játékok, túl azon,
hogy önfeledt szórakozásra adnak alkalmat, fejlesztő hatással is bírnak: javul a diákok összpontosítási képessége, figyelme,
egyensúlyérzékelése, ügyesedik mozgásuk.
Látva az elkészült játéktér népszerűségét, a
Diáktanács tagjai számára nem kérdés, hogy
ezt az akciót folytatni kell. Terveink szerint

tavasszal újabb játékelemekkel bővítjük az
iskola körüli teret, hogy ezáltal még vonzóbb
legyen az iskolaudvar, még mozgalmasabbak
legyenek a szünetek.
Köszönjük a Communitas Alapítványnak a
támogatást, melynek köszönhetően sok diák
tölti szüneteit mozgással, jó hangulatban!
Előkészítő osztályba való beiratkozás
Az elkövetkező időszakban kezdődik az
előkészítő osztályba való beiratkozás, Step by
Step alternatív oktatási módszerrel működő
osztályunk szeretettel várja leendő diákjait.
Bővebb felvilágosítás az Orbán Balázs
Gimnázium titkárságán (személyesen vagy
a következő telefonszámon: 0266-242-752)!
Keressenek bizalommal!
További tevékenységekről tájékozódhatnak iskolánk internetes elérhetőségein:
www.obg.ro,
www.facebook.com/obg.szekelykeresztur

Kitűnő eredménnyel tértek haza iskolánk
tanulói minden megmérettetésről, versenyről.
A Mesék szárnyán országos meseértő verseny megyei fordulóját február 1-jén tartották Székelyudvarhelyen. Két forduló után,
iskolánkat három csapat képviselte. Második
helyezést ért el a IV. B osztály Méhecskék
csapata, IV. és V. helyezettek lettek a IV. A
osztályos Fürgék és Kockák csapatok. Mindnyájukat dicséret illeti a több hónapon át tartó lelkiismeretes munkájukért, kitartásukért.
Székelykeresztúri Városi Könyvtár 2019
decemberében Keresztúri írás(os)ok címmel
hirdetett versíró pályázatra iskolánk tanulói
is beneveztek írásaikkal. Szép eredményeket
értek el, 9-12 év közötti gyerekek csoportjában Dénes Anita harmadik helyezést szerzett, Csomor Anna – a Zsűri különdíjában
részesült. 13-16 év közötti gyerekek kategóriájában Simó Paloma a harmadik helyezést

érte el.
Iskolánkat a kolozsvári székhelyű Erdélyi
Magyar Műszaki Tudományos Társaság versenyközpontnak nevezte ki a Hevesy György
kémiaverseny II. fordulójára. Deák Noémi
első helyen, Józsa-Buzogány Anna a nyolcadik legjobb eredménnyel jutott az országos
döntőbe.
Január 31-én a Román Nyelv és Irodalom
Kisebbségieknek Tantárgyverseny megyei
szakasza zajlott Székelyudvarhelyen a Móra
Ferenc Általános Iskolában. Iskolánkból Nagy
Csenge VII. C osztályos tanuló első helyezést ért el, így továbbjutott a verseny országos szakaszára.
Az oklevelek özöne mellett jutott idő a
szórakozásra is. Fergeteges karneválsorozat
színesítette az év első két hónapját a Petőfi
Sándor Általános Iskolában. Állt a bál, táncolt
mindenki, akit csak bírt a lába. Sokan eljöttek: mesehősök, filmszereplők, az állatvilág
képviselői, de bizony még a tárgyak is színre
léptek, hetedhét világon túlra röpítették a közönséget.
Alsó tagozatos nebulóink egy része és
a felső tagozatos tanulók a Lukács András
Sportcsarnokban mulattak, a timafalvi kisdiákok az iskolájuk folyosóját, osztályait vették
birtokba. Három napig állt a bál, szálltak a
szoknyák, dobbantottak a lábak, csillogtak a
szemek, mosolyogtak a gyerekek.
Hát még milyen jól mulattak a legkisebbek! A Napsugár Napközi Otthon óvodásai
a mesebeli farsangi karneválon Meseország
lelkes hőseiként örvendeztették meg szüleiket, nagyszüleiket. S hogy a felnőttek se maradjanak ki a farsangi forgatagból, ők táncra
perdültek az iskolai bálon.
Sikerült elűzni a telet, örülünk hát az új tavasznak, mely lehetőségeket, megújulást hoz
majd nekünk iskolai tevékenységeinkben.
Jakab Enikő
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Berde Mózes Unitárius Gimnázium

Zeyk Domokos Technologiai Liceum

DIÁKVIL ÁG
Vége fele tart az Erasmus+ Try projekt
Igen, megpróbáltuk ‒ We tried ‒ és a sok
közös eszmecsere, megbeszélés, nonformális tevékenység végeredménye egy játék
összeállítása lett.
A legutóbbi, Portugáliában töltött időszak
alatt iskolánk diákjainak lehetőségük adódott bemutatni a csapatuk által elképzelt,
megálmodott tanórán kívüli (de nemcsak)
tevékenységek során is alkalmazható játéktervet.
A projekt, jelenleg éppen a tárgyiasítás,

tárgyiasodás előtti szakasznál tart.
Elkészült a játékterv, a szabályzat megírása, valamint a játékelemek, kellékek pontos megtervezése.
Az Agymaraton címet viselő játék sok
pedagógus és diák tanórai tevékenységét
teheti színessé, változatossá az elkövetkező
időszakban, mivel bármely tantárgy keretén
belül, nagycsoportos tevékenységek során
is könnyedén alkalmazható. Kelléktára az
alkalomnak, tananyagnak, életkori sajátosságoknak megfelelően variálható, bővíthető.
Szabályrendszere sokszintű, nehézségi fokokat magába ölelő. Érdekessége, hogy játszható szerencsefaktorral vagy akár annak kiiktatásával.
A kreativitás, csapatszellem, gondolkodás, problémamegoldás mellett, konkrét feladatok elvégzését is megcélozza és válaszellenőrzési lehetőségre is keretet biztosít az
apró pontok megszerzésének elvén.
Az életkori megkötések nagyon flexibilisen kezelhetőek, mivel már 7 éves kortól
akár 99 éves korig játszható a társasjáték.

A Rákóczi Szövetség idén január 31.-február 2. között szervezte meg Középiskolás
Vezetői Fórumát Budapesten. A tartalmas
programokat kínáló rendezvényen iskolánkat
Tímár Anett, Nagy Kincső, Krisán Orsolya,
Firtos Zalán XI. osztályos diákok, valamint
Szőcs Annamária történelem szakos tanárnő
képviselték.
Február 5-én óvodai tagozatunk Mosolymanók középcsoportja a Molnár István Múzeumba látogatott, ahol vidékünk állatvilágával
ismerkedtek Major Katalin óvónő vezetésével,
a múzeum dolgozóinak irányításával.
A Szülői Bizottság szervezésében 2020.
február 7-én került sor a Szülői Bálra a Gimnázium tornatermében. A rendezvényt iskolánk igazgatójának, Varró Margit igazgató
asszonynak a beszéde és Gui Katalin, a szülői bizottság elnökének köszöntése nyitotta meg. A báli hangulatot a Vadrózsák Néptánccsoport alkalmi műsora alapozta meg, a
Lelkes zenekar és a népzenészképző program
növendékei húzták a talpalávalót. A zenét a
Party Boys szolgáltatta.
Február hónap folyamán osztálynevelői
és informatika órák keretében a tudatos internethasználatra és az internet veszélyeire
hívtuk fel a tanulók figyelmét. Intézményünk
e tevékenységekkel kapcsolódott a Hargita
megyei kampány gyakorlati kivitelezéséhez.
2020. február 1-jén került sor a székelyudvarhelyi Móra Ferenc Általános Iskolában a
nemzeti kisebbségek számára szervezett román nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszára, ahol Fodor-Árus Lilla, VIII.
osztályos diákunk III. helyezést ért el. Felkészülését Vornicu Monica román szakos tanár

irányította.
A Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom
tantárgyverseny február 1-jén megrendezett
körzeti szakaszán iskolánkat Czire BorókaEszter, Fazakas Ildikó-Iringó (V. o.), Barabás
Anna (VI. o.), Pitó Bettina, Kincses Ilka-Mária,
Györgyi Hajnal-Csillag (VII. o.) képviselték.
Czire Boróka-Eszter és Kincses Ilka-Mária I.
helyezettekként továbbjutottak a tantárgyverseny megyei szakaszára.
A Városi Könyvtár által meghirdetett
versíró pályázatra benyújtott munkáikért Gui
Lara, Imre Tímea (V. o.), Barabás Anna (VI.
o.) oklevelet és könyvjutalmat kaptak, Fodor Harmat (V. o.) és Naghi Kincső (XI. A) a
könyvtárosok különdíját vehették át, Bende
Tas-Hunor (IX. B) II. helyezést ért el, Nistor
Orsolya (IX. B) I. helyezésben részesült. Irányítótanár Demeter Annabella.
2020. február 15-én iskolánkban került
megszervezésre az angol tantárgyverseny
körzeti szakasza, amelyen diákjaink szép
eredményeket értek el:
VII. osztályban: Bădeu Renáta-Claudia – I.
díj, Fazakas Mihály – II. díj
IX. osztályban: Fazakas Tünde – Dicséret
X. osztályban: Orosz Rita-Viktória – I. díj,
Vida Domokos – III. díj, Joó Dávid – Dicséret
XI. osztályban: Atanackovic Natalija –I. díj,
Pap Tímea – II. díj, Costaş Cristian – III. díj,
Sándor Barna – Dicséret
A tantárgyverseny megyei szakaszára Bădeu Renáta-Claudia (VII.), Orosz Rita-Viktória (X. B) és Atanackovic Natalija (XI. A) tanulók jutottak tovább. Felkészítő tanáraik Nagy
Emese és Tófalvi Kinga.
Székely Tiboldi Anikó

Tanulni a múltból
Egy nagyon érdekes projektünk, Tanulni a
múltból kapcsán székelykeresztúri felnőtt önkéntesek 5 különböző történetet kutattak a két
világháború alatti és közötti időszakról, többnyire olyan emberekről, akik valamikor, valahogy kapcsolódtak hozzánk keresztúriakhoz,
székelyekhez és erdélyiekhez.
A történetekből üzeneteket készítettünk fia-

A játékosok száma min. 2- max. 28-30 lehet.
A játék lényege, hogy kék kártyákon feladatok, piros kártyákon pedig diszciplínák
területéről összegyűjtött kérdések vannak
felsorakoztatva. A lépegető mezők is kékek,
pirosak és tetszőlegesen körberakhatóak az
osztályteremben, nincsen kötött színrend és
sorrend.
A játékosok (csapatok) egy-egy játékbábut
választanak (hat különböző színű bábu közül), majd elhelyezik a Start mezőn. A kártyákat megkeverjük és a játékosok által könnyen
elérhető helyre tesszük. A START mezővel indítva, a mezőket tetszés szerinti sorrendben
és alakzatban egy tágas helyiség padlójára
helyezzük úgy, hogy az utolsó, sorzáró mező
a FINISH legyen. A játék során, amennyiben
a kártyák elfogynak, úgy az összegyűjtött
csomagot megkeverve, ismét játékba helyezzük (ezáltal is jobban rögzülnek az érintett
tudáspróbák, tudományterületek).
A játék kellékeit iskolánk diákjai készítik el
díszes kivitelezésben.
Kornis Melinda

talokkal, amiket művészeteken keresztül szeretnénk bemutatni nektek.
Tánc, film, fényképezés révén igyekszünk
majd megörvendeztetni az élő múzeumba látogatókat, ezen kívül minél több érdekességet
csempészünk az esemény óráiba.
A részvétel ingyenes, bárkit szívesen látunk
a Molnár István Múzeumba március 4-én, szerdán 12-17 óra között.
Erdélyi Ifjúsági Egyesület
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ÖNKORMÁNY Z AT/SPORT
Beszámoló a februári
tanácsülésről

folytatás az 3. oldalról...

A harmincas napirend a különfélék volt, itt
a Hargita Megyei Állami Erdészeti Hivatallal a
szerződést hosszabbítottuk meg egy évre. Azt
döntöttük el, hogy mennyiért őrzik meg a város tulajdonában lévő 285 hektár erdőt, ez 53
ezer lej, valamint 584 köbméter fát javasolnak
kivágni 89 ezer lej értékben, és ezt is elfogadta
a tanács. Persze licit lesz erre kiírva, de a megsaccolt érték az ennyi.
A költségvetésnél még kiegészíteném annyival, hogy utolsó percben az előterjesztett javaslathoz viszonyítva egy módosítást eszközöltünk, a Polgári Fúvószenekar 1895 vezetőjének
a megelégedésére és gondolom, a tagoknak
úgyszintén. El volt indítva egy olyan pályázati folyamat és egy olyan ígéret volt Magyarországról, hogy 2,5 millió forintra hangszert
vásárolnak a jól működő, megfiatalított egyesületnek, amely idén tülti a 125. kerek évfordulóját. Sajnos, kiderült, hogy csak Magyarországon bejegyzett egyesületeknek adhatnak pénzt
a kulturális minisztériumtól. Akkor utolsó percben úgy döntöttünk, hogy a költségvetés bizonyos tételétől vegyünk el egy akkora összeget,
amely ennek a kérésnek a megoldásában segíti
a fúvószenekart, ezáltal is a 125 éves jubileumukat, amelyet várhatóan az idei nemzetközi
fúvóstalálkozó alkalmával fognak megünnepelni, talán szebbé, színesebbé és örömtelibbé
tudjuk tenni azáltal, hogy hét-nyolc új hangszert tudunk vásárolni a helyi kultúrotthonnak,
amit természetesen a fúvószenekarnak adunk
használatba. A hangszerek a város tulajdonában maradnak, ez így egy működő jogi megoldás, és remélem mindenki meg lesz elégedve.
A következő tanácsülésre március 12-én kerül sor, tehát nemzeti ünnepünk előtti csütörtökön, de addig is megragadom az alkalmat, hogy
hívjak mindenkit, jöjjenek, vegyenek részt a
március 15-i ünnepségen, és öltöztessük nemzeti színekbe a várost akár azzal az ezer magyar
zászlóval, amelyet testvérvárosainktól kaptunk
ajándékba és az egyházakon keresztül az önkormányzat szétosztott a székelykeresztúriaknak. Természetesen a székely zászlóknak is ott
a helyük, amelyeket más szervezetek osztottak
ki, a lényeg, hogy minél több nemzeti jelképünk
legyen jelen, mert annál nagyobb lesz az önérzetünk, önbizalmunk erősödik és jelzésértéke
van mind a román politikum mind pedig Magyarország felé, hogy itt vagyunk, megvagyunk
és tartjuk a harcot.
Rafai Emil polgármester

Házunk tája
Hangfogó kerítés
Úgy néz ki eredményesek voltak a ROMGAZ
Rt. képviselőivel folytatott sorozatos megbeszéléseink, ugyanis sikerült meggyőznünk
őket, hogy egy 6 m magas hangfogó kerítést
építsenek a Budai Nagy Antal utca végén levő
kompresszor-állomás köré, csökkentve ezáltal
a környezetre gyakorolt sokszor zavaró hangszennyezést.
A munkálatra már az idén sor fog kerülni.

Tanuszoda
Nagy örömünkre szolgál, hogy a tanuszoda építésére irányuló kérésünk kedvező kormányzati fogadtatásban részesült, és felkerült
az Országos Fejlesztési Ügynökség (Compania
Naţională de Investiţii) megvalósításra javasolt
létesítményeinek a jegyzékébe. Nagyon reméljük, hogy hamarosan a kivitelezési szerződés
megkötésére is sor kerül. Köszönjük az ezért a
célért kifejtett politikai támogatást az RMDSz
parlamenti csoportjának és a megyei tanács elnökének!

Belső javítások
A hideg téli időszakban az önkormányzat
munkatársai épületkarbantartási munkálatokat
és belső javításokat végeznek.

Sajnálatos!!!
2020. február 3-án sajnálatos és irracionális
ügyekkel kezdtük a hetet és hónapot, miután
az 1956-os emléktáblák ügyét lezártnak hittük.
Habár a marosvásárhelyi táblabíróság ítéletét
maradéktalanul, határidőre teljesítettük, az
1956-os emléktáblát román nyelven is kihelyeztük a polgármesteri hivatal falára, egyeseknek
ez sem elég, a provokáció tovább folytatódik –
lásd a mellékelt beadványt.
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KULTÚRA/KÖZÉLET
IX . Városi Kárt yabajnokság
2020. február 22-én az Egyesülés Sportegylet szervezésében 9. alkalommal került
megszervezésre a Bianka étteremben a városi
kártyabajnokság 59 benevezett játékossal. Az
eseményen a következő rangsor alakult ki:
- 66 kártyajáték:
1. Magyari László - Székelykeresztúr
2. Vass Zsolt - Székelyudvarhely
3. Zoltáni Mihály - Betfalva
- 501 kártyajáték:

1. Simófi Dénes - Székelykeresztúr
2. Józsi Szilárd - Székelykeresztúr
3. Péter Attila - Székelykeresztúr
A bajnokság legidősebb résztvevője a 91
éves Fazakas Kálmán volt Fiatfalváról, akinek
további boldog éveket és jó egészséget kívánunk! Gratulálunk a díjazottaknak, köszönjük
minden versenyzőnek a részvételt! Az esemény
megszervezését támogatta Székelykeresztúr
Város Polgármesteri Hivatala.

Kettős rendez vény a Molnár Ist ván Múzeumban
Február 19-én kettős rendezvénynek örülhetett, aki a Molnár István Múzeum programját tisztelte meg jelenlétével. A Hargita Megyei
Hagyományőrzési Forrásközponttal közös szervezésben került sor a Gyertek haza, ludaim Udvarhelyszéki gyermekjátékok című kötet
bemutatójára. A kiadványt, amely a Forrásközpont gondozásában látott napvilágot, ismertette P. Buzogány Árpád, a könyv szerkesztője és
egyik társszerzője. A szerzők közül jelen volt
Gálfalvi Gábor alsóboldogfalvi tanító és Lőrincz
József, székelyudvarhelyi ny. tanár, költő.
Az est második felében megnyilt a Székelyföldi retrospektív című kiállítás, amely válogatást kínál székelyföldi alkotók festészeti alkotásaiból. A tárlat a székelyudvarhelyi Tamás

Tanulságos nap

Február 17-én a székelyudvarhelyi Benedek
Elek Pedagógiai Líceum első osztályos tanulói
ellátogattak az Orbán Balázs Gimnáziumba. Közös programjuk során felkeresték a Molnár István Múzeumot, ahol szeretettel fogadtuk Őket,
és feltártuk a kis látogatók előtt a múzeum csodáit. Koruknak megfelelően a székely ház és
gazdasági udvar berendezésével ismerkedhettek, megnézték a természetrajzi kiállítást, majd
Orbán Lívia Borbála a népi bútorfestés témában
kézműves foglalkozást tartott. Reméljük, jól
érezték magukat a múzeumban, a sok mosolygó arcocska azt hisszük, ezt tükrözte.

György magángyűjtésének és egyben értékmentő munkájának köszönhetően kerülhetett a
keresztúri közönség elé. Köszönjük neki, hogy
megosztja az érdeklődőkkel ezeket a „kincseket”, amelyeket nézegetni, megismerni felemelő és lélekgazdagító érzés.
A képekről és az alkotókról Lőrincz Ildikó művészettörténész tartott ismertetőt.
Köszönet illeti a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpontot és lelkes munkatársait, hogy évente több alkalommal is ilyen rangos
kulturális rendezvényekkel járulnak hozzá, hogy
a Molnár István Múzeum sikeres programokkal
várhassa az érdeklődő közönséget.
A kiállítás március 15-ig látogatható.
Sándor-Zsigmond Ibolya

Karate vizsga 2020.02.17.

Köszönetnyilvánítás
Sorsunk úgy hozta, hogy könyveket őrzünk,
át- és átadjuk őket fiataljainktól kezdve mindenféle generációknak, hogy az életet varázslatosabbá tegyük azzal a tartalommal, amelyeket szellemünk és a könyvek tartalma hordoz.
A könyveknek hatalmas szerepe van elsősorban
az olvasó személyiségének felépítésében, formázásában, a kiegyensúlyozott, boldog élethez
szükséges tudás megszerzésében és nem utolsó sorban a kikapcsolódásban, szórakozásban.
Nagyon fontos a gyerekkorban megszeretni
az olvasást, meséket, verseket, humoros-kedves-tanulságos történeteket olvasni. Az idei
Vállalkozók Bálja szervezői és résztvevői is tudják ezt, ezért az összegyűlt adományból 124
darab gyerekkönyvet és két színes babzsákot
vásároltak a Városi Könyvtár számára.
Székelykeresztúr város, egyre gyarapodó olvasóközönségünk és a magunk nevében is nagy
tisztelettel köszönjük az értékes és szép adományt!
Hála minden kedves adományozónak!
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FELHŐTLENÜL
Díjkiosztó gála

Az idén nőnapi kulturális műsorral kedveskedünk a szebbik nem képviselőinek!

Köszönet
Nagyon szép gesztust tett a könyvtárnak
Mészáros József olvasónk, aki megnyerte a
Corvin Rejtvénymagazin fődíját, egy 400 lej
értékű könyvcsomagot, melyet nagy örömmel a könyvtárnak adományozott. Köszönjük
ifjú olvasóink nevében is az értékes könyvadományt, a sok szép gyerekkönyvet. Tisztelet
és hála!

Isten hozott
Székelykeresztúron!

Keresztúri írás(os)ok című versíró pályázatunk díjkiosztó ünnepségét tartottuk meg
szombaton délután a Művelődési Házban. Ifjú
és felnőtt pályázóink, családtagjaik, a zsűritagok és verskedvelő közönségünk jelenlétében,
a Lelkes zenekar csodálatos zenei kíséretében
vették át az okleveleket, valamint az ezzel járó
ajándékkönyveket, értékes könyvjutalmakat. A
múlt év végén, a Városi Könyvtár által meghirdetett pályázatra 64 tollforgató jelentkező 105
verset küldött be.
A verseny zsűrizését Illyés Izabella és Antal Margit nyugdíjas magyartanárnők, Földesi
Csenge ifjú bölcsész, valamint Balázs K. Atti-

Könyvet viszünk a
mozgáskorlátozottaknak
Egy már működő szolgáltatásunkra szeretnénk most felhívni a célközönség figyelmét. Lehetőségünk van idős, mozgáskorlátozott, vagy
bármilyen okból nehezen mozgó, de olvasni vágyó személyeknek házhoz szállítani az olvasnivalót. Hatalmas könyvállományunkból, napi - és
havi lapokból, olvasóink által behozott Nők Lapja, Erdélyi Gazda folyóiratokból tudunk kölcsönözni. A gyengébben látóknak válogatunk nagy
betűs kiadványokat, vannak vékony romantikus füzeteink is, amit könnyen lehet fogni. Az
igényeket jelezhetik rokonok, szomszédok is,
személyesen a könyvtárban, telefonon a 0266243034-es számon, vagy akár a könyvtár Facebook oldalán. Igyekszünk mindenkit kiszolgálni,
előre egyeztetett program szerint visszük és
cseréljük a kiadványokat.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Városi Könyvtár

la író-költő vállalta és végezte nagy szakértelemmel. A díjkiosztó ünnepséget Illyés Izabella
tanárnő vezette, dicsérő szavakkal méltatva a
versenyt és a pályamunkákat. Felemelő élmény
volt, díjazottjainknak, valamint a zsűrinek ezúton mondunk köszönetet! A Józsa Levente tanár úr vezette Lelkes zenekarnak hálásak vagyunk nagyszerű előadásukért, ránk fordított
idejükért, a város kulturális rendezvényeit fellépésükkel támogató lelkesedésükért! Köszönet
mindenkinek!
A díjazottak verseit egyesével közöljük a Kisváros első oldalán. E lapszámban Szélyes Nagy
Gerzson Télidőben című versét olvashatjuk.

Felolvasó
Sokan olvastunk együtt, énekeltünk, szavaltunk vagy csak hallgattuk megilletődve József
Attila verseit, prózáját a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár által, Hargita Megye Tanácsának támogatásával szervezett XII. Nemzetközi Felolvasómaratonon.
A Rafai Emil polgármester úr által megnyitott maratont Izabella Illyés nyugdíjas magyartanárnő és Tódor Éva kulturális referens tette
mindannyiunk számára élvezetessé.
Kisiskolásaink tanítónénikkel-bácsikkal jöttek, könyvek fölé hajolva betűztek, csillogó
szemekkel hallgatták a felnőttek felolvasását,
énekeltek lelkesen. A napközikben is óvó nénik
és szülők közösen József Attila verseit olvasták.
Délután pedig gimnazistákkal, felnőtt olvasókkal magyarul, románul, angolul olvastunk.
Nem csak kellemes perceket szereztünk egymásnak, megszűnt tér és idő!

2019 decemberében hét székelykeresztúri
kisbaba született, három fiú és négy lány.
Isten éltessen benneteket Csapai Fanni, Larcher Áron, Szécsi Panna, Orbán Milán, Faluvégi
Aliz, Marosi Luca, Bogár Nimród!

A Székelykeresztúri Művelődési Ház tervezett műsora 2020 március hónapra

Március 1., vasárnap, 17 órától
Antal Valéria természetgyógyász ismeretterjesztő előadása – Betegségeink valódi és
eltitkolt okai címmel
Március 6.,péntek, 17 és 20 órától
Gruppen Hecc marosvásárhelyi színtársulat
Ma jó a medvem! – kabaré előadása

Március 8., vasárnap, 19 órától
Kolozsvári Operettissimo nőnapi műsora
– operett és musical részletek
Március 15., vasárnap, 18 órától
Mákvirágok Néptáncegyüttes
műsora
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Március 20., péntek, 19 órától
Bojtorján együttes koncertje

Március 28., szombat, 19 órától
Budapesti Operettszínház operett gálaestje Oszvald Marika, Peller Károly és Újhelyi
Andrea fellépésével.
Várjuk szeretettel előadásainkra!
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